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Biorepair pęczniejąca woskowana nić dentystyczna 30 m
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 m

Postać Nitki do zębów

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Pęczniejąca woskowana nić dentystyczna Biorepair® 25+5m:
z cząsteczkami microRepair® regenerującymi szkliwo
zawiera SCP* – samoczyszczący polimer, który nadaje właściwości bakteriostatyczne – zawsze aktywny w 100%
do wszystkich przestrzeni międzyzębowych
idealna do delikatnych dziąseł
aromat świeżej mięty

Zawiera cząsteczki microRepair®, zbudowane z takiej samej substancji, z jakiej składa się szkliwo, które docierając tam, gdzie
klasyczna szczoteczka nie ma dostępu, pomagają zapobiegać tworzeniu się płytki bakteryjnej, która jest przyczyną próchnicy i
stanów zapalnych dziąseł. Pęczniejąca woskowana nić dentystyczna Biorepair®, początkowo cienka, pęcznieje w trakcie
użytkowania, dopasowując się do kształtu poszczególnych przestrzeni międzyzębowych, co umożliwia skuteczne usuwanie
płytki bakteryjnej nawet z najtrudniej dostępnych miejsc. Zbudowana z ultramiękkich włókien, jest zalecana w przypadku
wrażliwych dziąseł lub może być także stosowana w istniejących stanach zapalnych.
Codzienne stosowanie pęczniejącej nici dentystycznej Biorepair® z cząsteczkami microRepair® i kwasem hialuronowym
chroniącym dziąsła, w połączeniu z pastą do zębów Biorepair®, pomaga zwalczać problemy z dziąsłami i zapobiegać ich
powstawaniu, a także chronić szkliwo zębów.

* Self Cleaning Polymer (SCP) to specjalny proces polimeryzacji nadający właściwości bakteriostatyczne wszystkim materiałom, z
których wykonana jest gama akcesoriów Biorepair®. Dzięki tej innowacyjnej technologii, opartej na naturalnych mikroelementach,
namnażanie się bakterii zostaje zahamowane. Ich ochrona bakteriostatyczna pozostaje niezmienna, nawet pomimo upływu czasu.

Stosowanie
1) Wyciągnij około 40 cm nici, utnij ją i owiń dwa końce wokół odpowiednich palców obu dłoni.
2) Pozostaw między palcami ok. 10 cm nici i wsuń ją delikatnie między zęby, a następnie przesuwaj z góry na dół oraz w przód i w tył.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/biorepair-peczniejaca-woskowana-nic-dentystyczna-30-m.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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